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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Roman

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art. 1
(1) Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institutul, este organizat şi 

funcţionează ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului şi în coordonarea directă a Prim-ministrului.
(2) Sediul Institutului este în municipiul Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, 

sectorul 1.
(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului se face de la 

bugetul de stat.
(4) Organizarea, funcţionarea, numărul şi structura personalului, precum şi 

dotăiîle necesare îndeplinirii atribuţiilor Institutului se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministrului Afacerilor Externe şi Ministrului Culturii.
(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general, 

cu rang de secretar de stat, ajutat de doi directori generali-adjuncţi, cu rang de 

subsecretar de stat, numiţi pentru un mandat de 4 ani prin decizie a Primului ministru.
(6) Directorul general al Institutului este ordonator principal de credite.

Art.2
(1) Institutul are drept misiune integrarea României în contextul cultural 

european şi internaţional prin susţinerea pe plan extern a valorilor culturii naţionale, 
în conformitate cu direcţiile şi priorităţile politicii externe a României, promovate 

prin intermediul diplomaţiei culturale.
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{2) Institutul iniţiază, organizează şi dezvoltă proiecte culturale de interes 

naţional, în colaborare cu instituţii, organizaţii neguvemamentale, asociaţii 
profesionale şi uniuni de creaţie, cu reprezentanţi ai societăţii civile şi cu personalităţi 
independente, din ţară şi din străinătate, contribuind la promovarea României, a 

culturii şi civilizaţiei naţionale în lume, precum şi în comunităţile româneşti de pe 

teritoriul altor state, ca şi Ia sprijinirea, încurajarea şi dezvoltarea colaborării 
interculturale internaţionale, parte a dialogului dintre civilizaţii.

Art.3
(1) Institutul are ca principale obiective:

a) sincronizarea spiritului cultural românesc cu cel european, respectiv 

conectarea culturii române contemporane la pieţele şi dinamicile culturale occidentale 

contemporane, prin sprijinirea operatorilor culturali din România pentru deschiderea 

actului cultural spre celelalte culturi ale lumii şi a receptării acestora în spaţiul 
cultural românesc;

b) susţinerea participării artiştilor şi intelectualilor români la manifestările 

culturale din străinătate, precum festivaluri, congrese, conferinţe, reuniuni, expoziţii 
sau târguri de carte, astfel încât produsele şi valorile culturale româneşti să poată fi 
asimilate în conştiinţa pieţelor şi sistemelor culturale occidentale drept valori 
sincrone şi convergente cu cele europene;

c) organizarea, finanţarea şi promovarea activităţilor specifice pentru 

cunoaşterea în lume a României, a culturii şi civilizaţiei naţionale, promovarea 

cunoaşterii şi prezentării valorilor culturii, ştiinţei şi învăţământului românesc, a 

diversităţii expresiilor culturale ale minorităţilor naţionale şi a contribuţiei acestora la 

îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional şi universal;
d) facilitarea dialogului şi a colaborării dintre personalităţile, instituţiile şi 

comunităţile culturale şi ştiinţifice româneşti cu parteneri din lumea întreagă;
e) susţinerea programelor şi activităţilor dedicate învăţării limbii române în 

străinătate, ca un vehicul al promovării culturii naţionale şi al valorilor societăţii 
cunoaşterii;

f) promovarea, prin intermediul dialogului cultural internaţional, de 

manifestări şi programe culturale venind în sprijinul educaţiei tinerilor şi adulţilor în 

spiritul umanismului european şi a respectului faţă de valorile culturale, naţionale şi 
universale;

g) păstrarea şi consolidarea identităţii culturale, prin susţinerea şi 
amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste 

hotare, a circulaţiei valorilor culturii şi civilizaţiei dinspre şi înspre ţară;
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h) conceperea, finanţarea, dezvoltarea şi promovarea de proiecte, de 

programe şi schimburi internaţionale cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, 
documentar, singur sau în parteneriat cu autorităţi sau cu instituţii publice, uniuni de 

creatori, asociaţii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizaţii 
neguvemamentale, precum şi cu personalităţi din ţară şi din străinătate;

i) încurajarea, susţinerea şi stimularea talentelor şi creaţiei tinerilor în 

cultură, ştiinţă şi artă, acordarea de burse pentru studii în străinătate, de premii şi 
diplome, precum şi acordarea altor forme de sprijin material;

j) editarea de lucrări de referinţă, precum şi de publicaţii din domeniile 

literaturii, artei şi ştiinţei, singur sau în parteneriat cu instituţii specializate din ţară şi 
din străinătate.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Institutul poate finanţa sau cofinanţa 

realizarea de proiecte sau programe, direct, nemijlocit sau în colaborare ori asociere 

cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii.
(3) Activitatea externă a Institutului este desfăşurată prin intermediul institutelor 

culturale româneşti din străinătate care sunt organizate şi funcţionează în baza 

prevederilor prezentei legi, precum şi potrivit hotărârii de Guvern de înfiinţare.

Art 4
(1) Conducerea Institutului este asigurată de;

a) Colegiul Institutului;
b) Directorul general al Institutului;

Art.5
Colegiul Institutului este format din 9 membri şi are următoarea componenţă:

a) Directorul general al Institutului;
b) directorii generali adjuncţi ai Institutului;
c) un reprezentant al Preşedintelui României;
d) Preşedintele Consiliul Institutului Cultural Român;
e) un reprezentant al ministrului afacerilor externe (sau un secretar de stat*), 

desemnat prin ordin;
f) un reprezentant al ministrului culturii (sau un secretar de stat*), desemnat

prin ordin;
g) un reprezentant al ministrului educaţiei naţionale (sau un secretar de 

stat*), desemnat prin ordin;
h) un reprezentant al Academiei Române desemnat de Preşedintele acesteia.
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Art. 6
(1) Colegiul Institutului are următoarele atribuţii principale:

a) examinează şi adoptă strategiile şi proiectele de politici publice, precum şi 
de programe multianuale elaborate de Consiliul Institutului, potrivit prevederilor 

art.l2 alin.(l);
b) aprobă strategia, proiectele şi programele de activitate ale Institutului, 

precum si programele şi proiectele pentru fiecare institut cultural în parte;
c) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, precum 

şi Regulamentul Intern;
d) avizează propunerile privind structura organizatorică şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale institutelor culturale româneşti din străinătate şi le 

înaintează, spre aprobare, în conformitate cu dispoziţiile art.I4 alin.(2);
e) face propuneri pentru numirea ori revocarea din funcţie a directorilor si a 

directorilor adjuncţi ai institutelor culturale romaneşti din străinătate şi le înaintează, 
spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(5) din prezenta lege;

f) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza propunerii înaintate de 

Directorul general, precum şi Raportul privind execuţia bugetară din anul anterior;
g) dezbate şi adoptă Raportul anual de activitate a Institutului;
h) aprobă colaborarea, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale.

(2) Raportul anual de activitate a Institutului este transmis, spre analiză şi 
avizare Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii care îl înaintează, 
spre aprobare. Primului - ministru al Guvernului.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, Colegiul Institutului adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Documentele supuse analizei şi aprobării Colegiul Institutului, prevăzute la 

alin.(l) lit.a), c) şi g), pot fi introduse pe ordinea de zi numai după obţinerea avizului 
Ministerului Afacerilor Externe, in conformitate cu competentelor şi 
responsabilităţilor ce îi revin, potrivit hotărârii de Guvern de organizare şi 
funcţionare.

(5) Mandatul membrilor Colegiului Institutului, prevăzuţi la art.5 lit.c) - h), este 

de 4 ani şi încetează:
a) prin demisie;
b) prin revocare de către autoritatea care la numit;
c) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constând într-o 

indisponibilitate de mai mult de 180 de zile consecutive, declarată ori constatată prin 

absenţa de la şedinţe;
d) prin deces.
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(6) în cazurile prevăzute la alin.(5), locul de membru rămas vacant este ocupat 
de un nou membru desemnat de aceeaşi autoritate pentru restul de mandat neefectuat.

Art. 7
(1) Colegiul Institutului se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară, precum şi în 

şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar.
(2) Convocarea şedinţelor ordinare ale Colegiului Institutului se face în scris, 

prin scrisoare recomandată, prin e-mail sau fax, de către Directorul general al 
Institutului, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei, precizându-se data, ora şi locul 
desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei.

(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Colegiului Institutului se poate face 

la cererea Directorului general al Institutului sau a minim 5 membri ai Colegiului; 
convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea 

de zi, data, ora şi locul desfăşurării.
(4) Şedinţele sunt conduse de Directorul general al Institutului sau, în absenţa 

acestuia, de către unul dintre directorii generali adjuncţi, desemnaţi de către 

Directorul general.
(5) La şedinţele Colegiului Institutului participă, fără drept de vot, secretarul 

general al Institutului şi secretarul general adjunct.

Art. 8
(1) Colegiul Institutului este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor 

săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(2) în cazul în care, la prima convocare, Colegiul Institutului nu este legal 

constituit, a doua convocare este organizată în decurs de două săptămâni, iar 

hotărârile vor fi adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, oricare ar fi 
numărul acestora.

Art, 9
(1) Conducerea executivă a Institutului, este asigurată de Directorul general şi 

Directorii general adjuncţi, persoane ce urmează a fi numite în funcţie dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu domiciliu în România şi să aibă deplina 

capacitate de exerciţiu;
b) să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul 

umanistic, artistic sau al relaţiilor internaţionale ori să fi obţinut diploma de maşter 

sau titlul de doctor într-unul din aceste domenii;
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c) să fi obţinut, prin activitate şi rezultate, recunoaştere naţională sau 

internaţională într-un domeniu al artelor sau ştiinţelor umaniste ori în domeniul 
relaţiilor internaţionale;

d) să nu fie membru al unui partid politic.
(2) Persoanele ce urmează a fi numite în funcţia de Director general sau de 

director general adjunct, trebuie să depună, la Primul - Ministru, o declaraţie pe 

proprie răspundere, potrivit legii, că nu au avut calitatea de lucrător al securităţii ca 

poliţie politică, ori de colaborator al acesteia.
(3) Funcţia de Director general sau de Director general adjunct al Institutului 

este incompatibilă cu exercitarea sau participarea, directă sau prin persoane interpuse, 
la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu deţinerea altor 

funcţii ori demnităţi publice, cu excepţia ocupării unor funcţii didactice în 

învăţământul superior.
(4) Revocarea Directorului general şi a Directorilor generali adjuncţi înainte de 

încheierea mandatului se face prin decizie a Prim-Ministrului, în condiţiile respingerii 
raportului prevăzut la art.6 alin.(2).

Art. 10
(1) Directorul general al Institutului exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură coordonarea întregii activităţi curente a Institutului;
b) reprezintă Institutul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi

străine;
c) încheie în numele Institutului acte juridice, potrivit legii;
d) prezidează şedinţele Colegiului Institutului;
e) asigură îndeplinirea hotărârilor Colegiului Institutului;
f) asigură realizarea strategiei, proiectelor şi programelor de activitate ale

Institutului;
g) elaborează proiectul bugetului anual şi raportul privind execuţia bugetară

pe anul anterior;
h) asigură realizarea proiectelor de parteneriat cu instituţii din ţară şi din

străinătate;
i) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Institutului, organigrama acestuia, precum şi Regulamentul intern;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de Colegiului

Institutului.
(2) Directorul general poate delega, prin ordin, o parte din atribuţiuni către 

directorii generali adjuncţi, inclusiv în coordonarea activităţii unora dintre 

compartimentele funcţionale ale Institutului.
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(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul general emite ordine şi 
instrucţiuni, în condiţiile legii.

Art. 11
A

(1) In structura organizatorică a Institutului este prevăzut şi funcţionează 

secretarul general şi secretarul general adjunct, aflaţi în subordinea Directorului 
general.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea şi 
continuitatea desfăşurării activităţii Institutului, realizarea legăturilor funcţionale între 

conducerea executivă a Institutului, organismele colegiale şi structurile funcţionale 

ale acestuia, cu institutele cultural româneşti din străinătate, precum şi cu celelalte 

autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice cu care colaborează 

Institutul.
(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin hotărârea Guvernului, 

prevăzută Ia art.l alin.(4), prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Institutului, precum şi sarcinile stabilite de Directorul general.

(4) în realizarea atribuţiilor şi în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, secretarul 
general este ajutat de un secretar general adjunct.

(5) Secretarul general şi secretarul general adjunct au statutul de personal 
contractual şi sunt numiţi prin concurs sau examen, prin care candidaţii probează 

experienţă de conducere a colectivelor multidisciplinare şi expertiză în cel puţin unul 
din domeniile: relaţii internaţionale, diplomaţie publică, administraţie publică, 
finanţe, legislaţie a domeniului cultural.

Art. 12
(1) în vederea formulării de direcţii strategice şi priorităţi culturale, propuneri de 

programe multianuale şi proiecte de politici publice în domeniul de competenţă, în 

termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul 
Institutului Cultural Român, denumit în continuare Consiliul. Consiliul este format 
din 17 personalităţi din domeniul culturii şi ştiinţei, din ţară şi din străinătate, 
membrii acestuia având un mandat de 3 ani, ce poate fi reînnoit consecutiv o singură 

dată.
(2) Preşedintele Consiliului este numit de către Preşedintele României.
(3) Componenţa nominală a Consiliului se stabileşte prin desemnarea membrilor

astfel:
a) 6 membri de către Ministrul Culturii - din care 4 dintre persoanele 

propuse de asociaţii şi operatori culturali;
b) 1 membru de către Preşedintele Academiei Române;
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c) 1 membru de către Ministrul Educaţiei, din rândul cadrelor didactice 

universitare abilitate să conducă doctorate în domeniile ştiinţelor umaniste;
d) 6 membri de către Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori, câte 1 din 

partea fiecărei uniuni de creaţie ce face parte din respectiva alianţă;
e) 2 membri de către Directorul general al Institutului, urmărind prin 

nominalizările sale obţinerea unei reprezentări echilibrate a domeniilor culturii, ca şi 
a contribuţiei minorităţilor naţionale la diversitatea expresiilor sale.

(4) Pentru fiecare membru al Consiliului entitatea care înaintează propunerea 

desemnează şi un supleant. Supleanţii îi înlocuiesc de drept pe titulari în situaţiile 

prevăzute prin Regulamentul de funcţionare al Consiliului.
(5) Persoanele desemnate potrivit alin.(2) - (4) sunt consacrate ca făcând parte 

din Consiliul Institutului, prin ordin al Directorului general al acestuia.

Art. 13
(1) Consiliul elaborează şi propune Colegiului Institutului strategii şi priorităţi 

culturale, proiecte de politici publice pentru susţinerea şi promovarea valorilor 

culturii naţionale, precum şi programe multianuale pentru prezervarea şi afirmarea 

identităţii etnice, culturale şi lingvistice a comunităţilor româneşti din afara graniţelor 

ţării.
(2) Colegiului Institutului poate consulta Consiliul în situaţiile şi în legătură cu 

problematica în care competenţa Consiliului în domeniul cultural este utilă pentru 

bunul mers al activităţii Institutului.
(3) Activitatea Consiliului se desfăşoară prin reuniuni în plen sau prin sistem de 

teleconferinţă în baza regulamentului său propriu de funcţionare aprobat prin decizie 

a Directorului general.
(4) La reuniunile Consiliului participă, ca invitaţi, directorul general şi 

secretarul general a Institutului.
(5) Cheltuielile de diurnă şi deplasare prilejuite de participarea membrilor 

Consiliului la reuniunile în plen ale acestuia sunt suportate din bugetul Institutului.

Art. 14
(1) Activitatea institutelor româneşti din străinătate se desfăşoară în colaborare 

cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din ţările respective şi este 

subordonată administrativ Ministerului Afacerilor Externe, care asigură:
a) cuprinderea, în bugetul Ministerului, a resurselor financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor de funcţionare ori a celor pentru realizarea unor lucrări de 

reparaţii curente sau de capital necesare acestor institute;
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b) condiţiile tehnico-administrative necesare pentru derularea programelor şi 
proiectelor stabilite de Colegiul Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia şi . 
pentru fiecare institut cultural în parte;

c) transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare 

necesare activităţii acestor institute.
A

(2) înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate, 
precum şi organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la 

propunerea ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi directorului general 
al Institutului.

Art. 15
(1) Institutele culturale româneşti din străinătate sunt conduse de un director, 

ajutat de un director adjunct.
(2) Directorul institutului cultural român din străinătate are grad diplomatic de 

ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.
(3) Pentru a fi numiţi în funcţie, Directorul sau Directorul adjunct trebuie să 

demonstreze o bună cunoaştere a limbii oficiale a statului în care urmează să îşi 
desfăşoare activitatea, ori a unei limbi de largă circulaţie internaţională, precum şi să 

îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 9 alin.(l), din prezenta lege.
(4) Directorilor sau directorilor adjuncţi le sunt aplicabile dispoziţiile art.9 

alin.(3) cu privire la incompatibilităţi.
(5) Numirea şi revocarea din funcţie a directorilor şi a directorilor adjuncţi se 

fac la propunerea Colegiului Institutului prin ordin comun al ministrului afacerilor 

externe, al ministrului culturii şi al Directorului general al Institutului.
(6) Directorul Accademia di Romania din Roma şi cel al Institutului Român 

pentru Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia sunt numiţi la propunerea 

preşedintelui Academiei Române, cu respectarea dispoziţiilor alin. (5).

Art. 16
Ministerul Afacerilor Externe şi respectiv Ministerul culturii sprijină 

perfecţionarea profesională a personalului care urmează să fie trimis în misiune 

permanentă la institutele culturale româneşti din străinătate, prin intermediul 
Academiei Diplomatice, şi respectiv prin intermediul instituţiilor din subordine, în 

cooperare, după caz, cu Academia Română şi instituţii de învăţământ universitar.
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Art. 17
(1) Pe perioada misiunii permanente în străinătate personalul de specialitate al 

institutelor culturale româneşti, cu excepţia personalului tehnico-administrativ, 
beneficiază de drepturile şi se supune obligaţiilor prevăzute în Statutul Corpului 
diplomatic şi consular al României.

(2) Personalul institutelor culturale româneşti din străinătate nu poate efectua, 
de regulă, misiuni permanente în străinătate cu o durată mai mare de 4 ani 
consecutivi; după fiecare misiune permanentă în străinătate, personalul institutului 
cultural îşi reia activitatea la locul de muncă anterior.

Art, 18
(1) Bugetul Institutului, precum si ale institutelor culturale din străinătate pentru 

finanţarea obiectivelor prevăzute la art.3, alin.(l) litera b), c), h), i), se elaborează şi 
se asigură pe bază de programe multianuale.

(2) Cheltuielile de personal, cele de capital, precum şi cele privind bunurile şi 
serviciile se asigură integral de la bugetul de stat.

(3) Institutul poate reţine şi utiliza în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri din 

vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de 

contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate în parteneriat public-privat.
(4) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (3) se utilizează pentru finanţarea 

programelor şi proiectelor culturale.
(5) Institutul poate primi şi folosi donaţii şi sponsorizări, potrivit legii.
(6) Institutele culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de Ia bugetul de 

stat, pentru acoperirea necesarului de cheltuieli curente şi de capital
(7) Cheltuielile necesare Institutului pentru asigurarea finanţării sau cofmanţării 

proiectelor, programelor, activităţilor şi acţiunilor prevăzute la art.3, sunt asigurate de 

la bugetul de stat.

Art.l9
(1) încadrarea personalului Institutului, precum şi a institutelor culturale din 

străinătate, se face pe bază de concurs sau examen, potrivit legii.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit Legii privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice.
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Art. 20
(1) în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministrul 

Afacerilor Externe şi Ministrul Culturii vor înainta spre aprobare Guvernului 
proiectul de hotărâre prevăzut la art.l alin.(4).

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern prevăzută la alin.(l) precum
şi până la constituirea Colegiului Institutului, desfăşurarea activităţii acestuia este., . 
asigurată de către Secretarul general şi Secretarul general adjunct aflaţi în funcţie..

Art.21
Institutele culturale romaneşti din străinătate care funcţionează la data intrării în 

vigoare a prezentei legi îşi continuă activitatea potrivit obiectivelor, structurii 
organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare, Nomenclatorului 
funcţiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută, 
precum şi normativelor privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.492/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 22
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile Legii 

nr.356/11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutul 
Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.555 din 2 

septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a llI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

An^ Dana Dragu


